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Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák! 
 

Tagozatunk sok évvel ezelıtt célul tőzte ki, hogy kezdeményezi az M.1. Mérnökgeodéziai 
szabályzat megújítását. Bár a szabályozás készítıi annak idején igen alapos, szakszerő munkát 
végeztek, a kiadás óta eltelt több mint 3 évtized technikai, technológiai változásai indokolják a 
szabályozás aktualizálását. Eleinte kerestük a jogszabályalkotót, de egyik minisztérium sem érezte 
magáénak a feladatot, s rájöttünk, hogy nekünk kell lépnünk, he elıbbre szeretnénk jutni. Az elmúlt 
év ıszén kezdtük el a munkát, a felkért szakértık kidolgozták az egyes fejezeteket, majd a 
honlapunkon keresztül véleményezésre bocsátottuk az elsı változatot. A beérkezett vélemények 
alapján készült el a most kiadásra kerülı végleges változat. Mivel a MMK nem adhat ki jogszabályt, 
szabályzatot, ezért a megújított dokumentumot M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédletként 
adjuk közre. A segédlet letölthetı a MMK és a tagozat honlapjáról is. 

 
Kérjük, hogy a segédlet gyakorlati alkalmazása során felmerülı észrevételeiket küldjék meg a 

tagozatnak, akár elektronikus üzenetben, akár a tagozati honlap fórum oldalán. Tervezzük, hogy a 
beérkezett észrevételek alapján a tervezési segédletet évente felülvizsgáljuk. A VM Földügyi 
Fıosztályának tájékoztatása szerint esély van arra, hogy a tervezési segédlet egy mérnökgeodéziai 
jogszabály alapját képezze. 

 
A tervezési segédlet ideiglenes jelleggel, s nem részletesen kidolgozva tartalmaz egy 

„közmőhálózatok nyilvántartása” fejezetet. Ezt azért tartottuk indokoltnak, mert minden korábbi 
vonatkozó szabályozás hatályát vesztette. Az építési törvény felhatalmazása alapján a 
Belügyminisztériumban folyik a közmőnyilvántartást szabályozó rendelet elıkészítése. A rendelet 
megjelenését követıen - függıen annak elıírásaitól – e  fejezetet kivesszük a tervezési segédletbıl, 
vagy átdolgozzuk. 

 
Kérem továbbá, hogy vegyék figyelembe, a tervezet készítıi feladatukat fı tevékenységükön kívül, 

szabadidejükben, jelképesnek nevezhetı díjazásért végezték, de a szakmai jobbító szándék vezérelt 
minden szakértıt.  

 
A tagozat elnökségének nevében szeretném megköszönni a kidolgozást végzı és véleményezésre 

felkért szakértık munkáját, s minden olyan érdemi véleményt, mely a munkát segítette. 
 
Veszprém/Budapest, 2011. június 16. 
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